Wedstrijdreglement ‘Sintzoektocht’
ART. 1 Het evenement ‘De Sintzoektocht’ wordt georganiseerd door stad Bilzen, Deken Paquayplein 1,
3740 Bilzen met de steun van Middenstand Beleef Bilzen vzw en loopt van zaterdag 5 november 2022
tot en met maandag 5 december 2022.
ART. 2 De trekking van de winnaars gebeurt op dinsdag 6 december 2022.
De aanduiding van de winnaars en de toekenning van de prijzen kunnen niet worden betwist.
ART. 3 De zoektocht is bestemd voor kinderen t.e.m. 14 jaar. Enkel de boekjes die op dinsdag 6
december 2022 om 9 uur ‘s morgens in de daartoe bestemde Sinterklaasbrievenbus of -schoorsteen
steken met duidelijke en correcte contactgegevens van de deelnemer worden geaccepteerd. Naam,
adres, telefoonnummer en e-mail dienen verplicht ingevuld te worden. Kaarten waarbij niet alle
gegevens zijn genoteerd zijn niet geldig voor deelname. De Sinterklaasbrievenbus en de schoorsteen
staan vanaf zaterdag 5 november 2022 tot en met maandag 5 december 2022 resp. aan het oude
stadhuis op de Markt en bij Bakkerij Vangronsveld.
ART. 4 Elk kind kan slechts éénmaal deelnemen aan de wedstrijd. Dubbele formulieren worden
verwijderd vooraleer de trekking zal plaatsvinden.
ART. 5 De eerste 378 kaarten die geloot worden en die volledig zijn ingevuld en waarbij alle antwoorden
correct zijn, ontvangen een prijs. Om kans te maken op een prijs moet de zoektocht correct ingevuld
zijn. De prijzen worden op volgende manier verdeeld: de eerste winnaars winnen de prijzen die in
waarde het grootst zijn. Elke deelnemer maakt kans op slechts één prijs.
ART. 6 De prijzen zijn:
- 1 KINDERFEESTJE (voor 10 personen) | KinderRijck | t.w.v. 190 euro
- 2 GROTE FUNKO'S | Wokka Mokka | t.w.v. 39,95 euro
- 10 KINDERZONNEBRILLEN | Optiek Carla Vangronsveld | t.w.v. 35 euro
- 8 SNOEPPAKKETEN | Prali D'or | t.w.v. 30 euro
- 5 IZIPIZI ZONNEBRILLEN | I.O. Joren & Rudy | t.w.v. 30 euro
- 1 FLEECE BOTJES | Huis Vanloffeld | t.w.v. 29,99 euro
- 4 WOODY SLOFJES MET GEZICHTJES | Huis Vanloffeld | t.w.v. 27,95 euro en 25,95 euro
- 2 BOEKENBONNEN | Standaard Boekhandel | t.w.v. 25 euro
- 5 XXL POSTERS | Shoe Chou | t.w.v. 22,90 euro
- 5 ZWEM- EN TURNZAKKEN | Shoe Chou | t.w.v. 21,95 euro
- 1 WOODY TAS | Huis Vanloffeld | t.w.v. 19,95 euro
- 4 WOODY KNUFFELS | Huis Vanloffeld | t.w.v. 16,95 euro
- 2 WOODY SLOFJES | Huis Vanloffeld | t.w.v. 16,95 euro
- 20 FUNKO'S | Wokka Mokka | t.w.v. 16,50 euro
- 6 DRINKBUSSEN STAR WARS | Wokka Mokka | t.w.v. 15,95 euro
- 5 TICKETS BINNENSPEELTUIN | KinderRijck | t.w.v. 12 euro
- 2 WOODY BABYKNUFFEL | Huis Vanloffeld | t.w.v. 10,95 euro
- 20 SNOEPZAKKEN | Leonidas | t.w.v. 10 euro
- 10 KNEIPP NATURE KIDS PAKKETTEN MET BIO SPECULOOS & CHOCOLADE
- | Natuurwinkel De Waterbron | t.w.v. 10 euro
- 30 KINDERPANNENKOEKEN (enkel - met suiker, siroop of choco) MET WARME
CHOCOLADEMELK
- | Bistro Briers | t.w.v. 8,70 euro
- 20 JEUGDSTRIPS | Wokka Mokka | t.w.v. 7,99 euro
- 10 SLEUTELHANGERS | Wokka Mokka | t.w.v. 7,95 euro
- 20 PAAR KINDERSOKKEN MANY MORNINGS | Shoe Chou | t.w.v. 7,50 euro
- 50 MOCKTAILS | M37 | t.w.v. 6,40 euro
- 10 PAKJES KINDERSOKKEN MET GADGETS | Zeeman | t.w.v. 4,99 euro
- 50 KINDERPANNENKOEKEN (enkel - met suiker, siroop of choco) | Chopin | t.w.v. 4,30 euro
- 30 WARME CHOCOLADEMELK MET SLAGROOM | Wokka Mokka | t.w.v. 4,00 euro
- 20 SINT SPECULAZEN (24 cm) | Bakkerij Vangrootloon | t.w.v. 2,80 euro
- 25 KINDERIJSJES (één bol ijs met snoepjes) | De Crèmedaus | t.w.v. 2,30 euro

ART. 7 De winnaars worden bekendgemaakt op de website van stad Bilzen
(www.visitbilzen.be/sinterklaaszoektocht) met alle details waar en hoe de prijs moet opgehaald worden.
De winnaars moeten zelf meegaan om hun prijs op te halen of de kids-ID voorleggen aan de
desbetreffende handelaar. Dit kan tot en met zondag 18 december 2022.
ART. 8 De winnaar van de hoofdprijs (kinderfeestje) kan deze prijs inruilen tot en met één week na zijn
eerstvolgende verjaardag.
ART. 9 De winnaars die een consumptie bij een horecazaak winnen, ontvangen een waardebon met
een geldigheidsdatum tot eind januari 2023.
ART. 10 Behoudens ernstige of opzettelijke fout hunnentwege kunnen noch de organisator stad Bilzen,
noch haar personeelsleden, noch de derden waarop in het kader van deze actie een beroep wordt
gedaan, aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele schade van welke aard ook die zou
voortvloeien uit de organisatie van deze actie, met inbegrip van de deelname aan de actie, de
aanduiding van de winnaar en de toekenning van de prijs.
ART. 11 Bij een geschil zal de organisator van de actie een onherroepelijke beslissing nemen. Tegen
zijn beslissing is geen beroep mogelijk en er zullen ook geen klachten over deze actie worden aanvaard,
behalve in geval van ernstige of opzettelijke fout van de organisator.
ART. 12 Door deel te nemen aan deze wedstrijd geeft u toelating aan de organisator om de ingevulde
persoonsgegevens op te slaan en te gebruiken voor marketingdoeleinden bij toekomstige evenementen
georganiseerd door stad Bilzen en Middenstand Beleef Bilzen vzw. De gegevens zullen niet aan derden
gegeven worden.
ART. 13 Door deel te nemen geeft u toestemming om uw gegevens in geval van winst te publiceren op
de website van stad Bilzen en de Facebookpagina van de stad Bilzen en Middenstand Beleef Bilzen.
ART. 14 Het Belgisch recht is van toepassing.
ART. 15 Bij deelname aan de wedstrijd verklaart u zich akkoord met het wedstrijdreglement en
aanvaardt u elke beslissing die door de organisatoren wordt genomen om het goede verloop van de
actie te waarborgen.
Dit wedstrijdreglement is beschikbaar op www.visitbilzen.be/sinterklaaszoektocht.

